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Oceníme vaši věrnost...

www.galeriesantovka.cz



Exkluzivní nabídka pro věrné 
zákazníky Galerie Šantovka
Dárky nejen rádi dostáváte, ale ještě radši je dáváte? 

Tak se nezapomeňte zapojit do věrnostního programu Galerie 
Šantovka a přijďte si pro zajímavý dárek se slevou až 86 %. 

Odměňte sebe, nebo své blízké jedním z 31 kvalitních produktů, 
které pro vás vybrali partneři věrnostního programu.

PRAVIDLA

•  Za každých 500 Kč nákupu v jednom obchodě získá zákazník 1 bod (mimo Albert), seznam 
     obchodů najdete na webových stránkách www.galeriesantovka.cz.

•  Body zákazník získá v INFOCENTRU proti předložené účtence. Účtenka nesmí být staršího
     data vydání než 1. 10. 2017.

•  Produkty je možné koupit za zvýhodněné ceny pouze s 4, 5, 6, 7, 10, 12 nebo 15 nasbíranými body.

•  V infocentru zákazník předloží kartičku s příslušným počtem bodů. Zde získá buď produkt 
     za sníženou akční cenu, nebo poukaz na produkt z věrnostního programu za sníženou akční cenu.
     Na základě poukazu si produkt zákazník vyzvedne u jednoho z partnerů věrnostního programu.

Akce trvá od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017
nebo do vyčerpání zásob jednotlivých produktů ve věrnostním programu podle toho, která 
z těchto skutečností nastane dříve.

Úplná pravidla jsou uveřejněna na www.galeriesantovka.cz.

Tak nakupujte, 
sbírejte věrnostní 

body, vylepte je 
do věrnostní karty 
a přijďte si pro své 

odměny 
za věrnost.



Nabídka

Partneři věrnostního programu

BĚŽNÁ CENA*

2198 Kč

Jízda ve voze Ferrari 458 Italia 
nebo Lamborghini Gallardo 
LP560-4

•  Jízda na 30 min (30 km) 
•  Auto řídíte v běžném provozu
•  Vybrat si můžete jednu z námi 
    doporučených tras v Olomouci
•  Po celou dobu jízdy se o Vás stará 
    zkušený instruktor
•  V ceně poukazu je palivo, dálniční 
    známka a havarijní pojištění
•  Podmínkou je vlastnictví řidičského
    oprávnění sk. B. 
    Pokud řidičák nemáte, sveze Vás
    náš instruktor
•  Omezený počet voucherů: 30 ks

Kč

jen

659+15
bodů

%70
sleva



Nabídka

Kurz vaření dle vlastního výběru 
v Lobster Atmosphere

Lobster Atmosphere otevírá svou kuchyni všem, kteří chtějí 
umět vařit. Pod vedením těch nejlepších šéfkuchařů se na-
učíte se základní tipy a triky v kuchyni, Itálie vám nebude 
cizí, v rybě nenajdete ani kost a slavnostní večeři připravíte 
levou zadní.
V každém kurzu vám naservírujeme špetku teorie, hodiny 
u plotny a plnou pozornost našeho šéfa. A kromě znalostí si 
odnesete sadu receptů a foto s šéfkuchařem na památku.
- V ceně kurzu: pitný režim (pivo, víno, nealko, káva, čaj),
  zástěra, recepty na vaření a 4 chody, které se naučíte
   a následně v restaurace Atmosphere i sníte. 
- Omezený počet voucherů na kurz vaření: 30 ks

Degustace dle vlastního výběru 
v restauraci Lobster Atmosphere 

V ceně je 6ti chodové degustační menu včetně vinného 
doprovodu pro jednu osobu v restauraci Lobster 
Atmosphere. 
Degustace se koná jedenkrát měsíčně.
–  Omezený počet voucherů na degustaci dle 
    vlastního výběru: 50 ks 

BĚŽNÁ CENA*

2990 Kč Kč

jen

1790 +15
bodů

%40
sleva

BĚŽNÁ CENA*

1490 Kč Kč

jen

999+12
bodů

%33
sleva



Nabídka

Čajová konvice Tescoma 
HOME PROFI 2,0 l

Vynikající pro přípravu čaje, zalévané 
kávy apod., opatřeno píšťalkou. Nálevka 
s bezpečným bezdotykovým otevíráním, 
víčko pro snadné plnění a čištění. 
Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli, 
úchyty ze žáruvzdorného silikonu nepálí. 
Vhodné pro všechny typy sporáků 
– plynové, elektrické, sklokeramické 
a indukční. 

Čokoládové fondue 
Tescoma DELICIA 

Čerstvé ovoce máčené v rozpuštěné 
horké čokoládě, to je zaručený recept 
na skvělé pohoštění při každé rodinné 
oslavě a dětské party. V elektrickém 
čokoládovém fondue DELÍCIA připra-
víte snadno a rychle lahodné fondue 
z bílé, hořké nebo mléčné čokolády.
Rozpuštěnou čokoládou můžete díky 
nálevce kdykoliv bezpečně přenést 
a pohodlně dekorovat moučníky nebo 
plnit silikonové formičky při výrobě 
čokoládových pamlsků.

Mlýnek na kávu Tescoma 
HANDY

Dopřejte si aroma čerstvé kávy kdykoli 
na ni dostanete chuť. Stačí nasypat 
kávová zrnka do mlýnku HANDY, 
několikrát lehce otočit kličkou a přesná 
porce pro vaše sametové espresso, 
tureckou či moka kávu je hotová.
V elegantním designovém těle mlýnku 
HANDY se ukrývá prvotřídní keramický 
mlecí mechanismus s možností nasta-
vení libovolné hrubosti mletí. 

%34
sleva

BĚŽNÁ CENA*

799 KčKč

jen

529
+6
bodů

%39
sleva

BĚŽNÁ CENA*

699 Kč

Kč

jen

429

+6
bodů

%39
sleva

BĚŽNÁ CENA*

699 Kč

Kč

jen

429

+6
bodů



Nabídka

Brousek na nože ANY SHARP – žlutý 

Nabrousit nůž jako profesionál nyní zvládne každý. 
Jedinečný, patentovaný brousek AnySharp využívá 
diamantem ostřený karbid wolframový mechanismus, 
který obnoví jakékoli ostří nožů vyrobených z oceli, ať už 
z klasické nerezové, karbonové či tvrzené. Dokonce, na 
rozdíl od jiných brousků či ocílek, nabrousí i vroubkované 
nože (nože na chléb a pečivo).

Forma na biskupský chlebíček 
GREEN PAN DUBAI
 

Forma s nepřilnavým keramickýcm povrchem Thermolon™
Rocks. Neobsahuje žádné PTFE a PFOA.
Rozměr:  28 x 7,5 x 7,5 cm.

BĚŽNÁ CENA*

699 Kč

Kč

jen

299

%57
sleva

BĚŽNÁ CENA*

479 Kč

Kč

jen

69

%86
sleva

+7
bodů

+10
bodů



Nabídka

KUSMI TEA Pop Cup 

Skleněný hrnek se sítkem na sypaný čaj v elegantním 
a moderním designu je nezbytným doplňkem pro přípravu 
toho nejlepšího čaje Kusmi Tea. Objem: 0,45 l

KUSMI TEA Selection The Moments

Výběr 5 tradičních čajových směsí vhodných k servírování 
kdykoli během dne.
Od ranního silného černého čaje až k bezkofeinovým 
směsím k večernímu pití. 1 dóza obsahuje 25 g sypaného 
čaje.

BĚŽNÁ CENA*

485 Kč

Kč

jen

229

%53
sleva

BĚŽNÁ CENA*

619 Kč

Kč

jen

299

%52
sleva

+5
bodů

+5
bodů



Nabídka

Kávový balíček 
LATINO

Zrnkové plantážní kávy (100%arabica) 
Brazilie Santos a Kolumbie Excelso 
v dárkovém balení.

Čajový balíček 
BABIČČINO POHLAZENÍ  

Ovocné čaje Babiččcina zahrádka 
a Pohlazení na duši v dárkovém balení.

Kávový balíček 
ČOKO-KOKO

Mleté aromatizované kávy (100% 
arabica) Belgické pralinky a Havaský 
ořech v dárkovém balení.

%42
sleva

BĚŽNÁ CENA*

137 Kč

Kč

jen

79
+5
bodů

%46
sleva

BĚŽNÁ CENA*

146 Kč

Kč

jen

79
+5
bodů

%42
sleva

BĚŽNÁ CENA*

137 Kč

Kč

jen

79
+5
bodů



Nabídka

Čajový balíček 
OPOJENÍ 

Zelené aromatizované čaje Jahoda 
v šampańském a Mojito blues v dárkovém 
balení.

Čajový balíček 
CELODENNÍ POHODA  

Bylinkové čaje Ranní čaj a Večerní čaj 
v dárkovém balení. 

Čajový balíček 
HONOLULU

Černé aromatizované čaje Hawaii 
Cocktail a Červené plody v dárkovém 
balení.

%40
sleva

BĚŽNÁ CENA*

149 Kč

Kč

jen

89
+5
bodů

%42
sleva

BĚŽNÁ CENA*

137 Kč

Kč

jen

79
+5
bodů

%42
sleva

BĚŽNÁ CENA*

137 Kč

Kč

jen

79
+5
bodů



Nabídka

Hovězí paštika Mistrovsky ANGUS 

Hovězí paštika z vyzrálého bio hovězího masa Aberdeen 
Angus a vepřových výpečků, dochucená červeným vínem 
a růžovým pepřem.

Mr. Donut – 4 donuty dle vlastního výběru

Jsem Mr. Donut a dělám ty nejlepší, s láskou ručně dělaný 
Donuty pouze z kvalitních surovin.
Vybírat můžete z 12ti druhů. 
Tak objevte svůj nejoblíbenější Donut! 
V ceně: 4 donuty dle vlastního výběru, krabice na donuty

BĚŽNÁ CENA*

95 Kč

Kč

jen

49

%48
sleva

BĚŽNÁ CENA*

200 Kč

Kč

jen

129

%36
sleva

+4
body

+5
bodů



Nabídka

Sada s tužkou a knihou 
HRAVÁ ANGLIČTINA 

Interaktivní učebnice pro děti již od 6 let – angličtina pro 
začátečníky i mírně pokročilé namluvená rodilými mluvčími 
s více než 2200 zvuky a texty. Stačí, když se lehce dotknete 
tužkou obrázku nebo textu, ozve se příslušná informace, 
zvuk nebo hudba. Tato interaktivní elektronická tužka vám 
umožní zažít vždy něco nového. S elektronickou Albi tuž-
kou můžete plně využívat všechny výrobky označené logem 
Kouzelné čtení.
Sada obsahuje: elektronickou Albi tužku, knihu Hravé učení, 
SD kartu s kapacitou 8GB, nabíječku, USB kabel, Průvodce 
Kouzelným čtením, Audio blok.
Sada pro všechny, kteří se chtějí učit anglicky zábavně.

CATAN – Rodinná hra od 10 let 
pro 3–4 hráče

Velmi oblíbená strategická hra o osídlování ostrova Catan. 
Získávejte potřebné suroviny, obchodujte s nimi a díky nim 
dále budujte cesty, vesnice, města… Staňte se pánem 
Catanu.

BĚŽNÁ CENA*

1499 Kč

Kč

jen

999

%33
sleva

BĚŽNÁ CENA*

999 Kč

Kč

jen

569

%43
sleva

+5
bodů

+4
body



Nabídka

CORTEX – Vzdělávací hra od 8 let 
pro 2–6 hráčů

Se vzdělávací hrou Cortex si procvičíte logické myšlení, 
paměť, postřeh, ale také, jak jste schopni rozpoznávat před-
měty podle hmatu nebo schopni řešit úkoly pod časovým 
tlakem. To vše v 8 různých typech úkolů, které zaměstnají 
celý váš mozek.

Plyšový medvídek ME TO YOU

Úžasný šedivý plyšák Me to You s roztomilým modrým 
nosem a záplatou, čeká na nový domov. Medvídek Me to 
You přináší pohlazení plné lásky, radosti a přátelství. Plyšák 
Me to You je vyroben z kvalitního jemného plyše.

BĚŽNÁ CENA*

399 Kč

Kč

jen

229

%43
sleva

BĚŽNÁ CENA*

799 Kč

Kč

jen

429

%46
sleva

+5
bodů

+6
bodů



Nabídka

SANDS ALIVE! GLOW – startovací balení

Je unikátní písek, který je opravdu snadné zformovat do ja-
kéhokoliv tvaru a je ideální pro děti. Písek je vyroben z čistě 
přírodních materiálů a nezanechává skvrny. Unikátní neto-
xický vzorec zabraňuje růstu bakterií. Sands Alive! podpo-
ruje dětskou tvořivost. Modelovací písek svítí po nasvícení 
ve tmě!
Sada obsahuje: „brýle“ se světýlkem, pero se světýlkem, 
hrací podnos a písek.
Množství písku v balení: 450 g

BĚŽNÁ CENA*

699,90 Kč

Kč

jen

299

%57
sleva

+6
bodů

MYSTYLE – Steampunkové šperky 

Získejte cool vzhled s MyStyle Steampunkovou sadou. 
Vytvoř si moderní šperky dle svého stylu! Tvořte náhrdelníky, 
náramky, a náušnice pomocí přívěsků jako jsou andělská 
křídla, klíčky, ozubená kolečka, matice. Sada obsahuje vše, 
co potřebuješ, abys vytvořila osm úžasných šperků včetně 
bižuterních kleštiček a růžového úložného boxu.

BĚŽNÁ CENA*

699,90 Kč

Kč

jen

279

%60
sleva

+6
bodů



Muž, který hledal svůj stín 
Lagercrantz David 

Pátý díl série Milénium. 
Lisbeth Salanderová si odpykává kratší 
trest v ženské věznici Flodberga. Když 
se ale zastane mladé ženy, okamžitě 
ji napadne Benito, nepsaná vůdkyně 
věznice. Lisbeth navštíví Holger Pal-
mgren a oznámí jí, že obdržel doku-
menty vrhající nové světlo na bezpráví, 
které na ní páchali v dětství. Lisbeth 
poté požádá Mikaela Blomkvista, aby 
jí pomohl s pátráním. 

Birthday girl
Murakami Haruki  

Tajemný příběh mladé dívky, který se 
odehraje na den přesně na její dvacáté 
narozeniny. Ten den musela zaskočit 
za kamarádku v restauraci. A ten večer 
to byla ona, kdo má dovézt majiteli 
podniku jeho večeři do šestého patra. 
Postarší noblesní muž, kterého vidí po-
prvé a naposledy v životě, působí dob-
ráckým, ale i záhadným dojmem – na-
bídne jí, že jí splní jakékoli přání. Přání, 
které nebude možné vzít nikdy zpět…

Blackout – Zítra bude pozdě 
Elsbert Marc

Jednoho chladného únorového dne 
zhasnou světla v Itálii. A nejen tady. 
Chvíli nato ve Švédsku, pak v Němec-
ku, Francii, Rakousku, Belgii a Holand-
sku. Všude v Evropě se hroutí elektric-
ká síť, přestanou fungovat výtahy, vlaky 
metra uvíznou v tunelech...
Situace v ulicích se stává stále více 
dramatičtější. Zdá se, že v Evropě nic 
nefunguje. Závod s časem začíná. Zá-
vod, který lze jen stěží vyhrát.  

HOST

MILÉNIUM 05
INSPIROVÁNO SÉRIÍ
STIEGA LARSSONA

  DAVID
LAGERCRANTZ
  MUŽ, KTERÝ 
 HLEDAL 
SVŮJ STÍN HOST

Nabídka

%27
sleva

BĚŽNÁ CENA*

369 Kč

Kč

jen

269 +4
body

%36
sleva

BĚŽNÁ CENA*

249 Kč

%28
sleva

BĚŽNÁ CENA*

399 KčKč

jen

289
+4
body

Kč

jen

159
+5
bodů



Zapomenuté slovanské 
pohádky    Banášová Adela

Bylo nebylo… Ale jak to bylo dál? Jak to, 
že se na tyhle neobyčejné pohádky má-
lem zapomnělo? Roztomilí brynzovníci 
v nich zažívají mnoho veselých i dojem-
ných chvil. 
Autorkou rozverných pohádek o bytos-
tech z mléka zvaných Bryndzovníci je 
populární rozhlasová a televizní moderá-
torka Adela Banášová. 

Diář 2018 
– Rok podle Dary 

Známá zpěvačka Dara Rolins vytvořila 
pro své fanynky a fanoušky nového 
průvodce zdravým životním stylem. 
V průběhu celého roku autorka v diáři 
představuje další rady, tipy a své po-
střehy. Těšit se můžete na nové „vychy-
távky“, jako například nepostradatelné 
zrcátko a sadu motivačních samole-
pek. Nechte se každý den inspirovat 
Darou na cestě ke spokojenému živo-
tu, s tímto motivačním diářem se vám 
to podaří. 

Rok ve Svatojánu 
Francová Eva

Prožijte neobyčejný rok s Evou Franco-
vou, oblíbenou Kuchařkou ze Svato-
jánu! Naučíte se připravovat chutná 
a zdravá jídla podle netradičních recep-
tů. Seznámíte se s prastarými zvyky 
a rituály, které můžete dělat při slunovra-
tu, rovnodennosti nebo na Hromnice. 
A poznáte zázračné účinky bylin, jejich 
použití při domácím léčení, v kuchyni 
a také v přívětivé domácí magii. 

Nabídka

BĚŽNÁ CENA*

249 Kč BĚŽNÁ CENA*

299 Kč

BĚŽNÁ CENA*

399 Kč

%36
sleva

Kč

jen

159

+5
bodů

%33
sleva

Kč

jen

199
+4
body

%30
sleva

Kč

jen

279
+4
body
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Pořadatelem akce je GALERIE 
ŠANTOVKA, Polská 1, 779 00 
Olomouc.

Pořadatel si vyhrazuje právo 
kdykoliv změnit nabízené druhy 
výrobků, změnit pravidla této akce 
či akci zrušit.

Právo na koupi produktů podle 
pravidel této akce nelze vymáhat 
právní cestou ani nelze po pořa-
dateli místo nich vymáhat finanční 
hotovost.

Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

*Běžná cena je doporučována 
partnery věrnostního programu.

Nabídka

My Favourite Mascara

Řasenka s klasickým štětinovým kartáčkem, který dodává definici 
a objem každé řase. Pro přirozený look a každodenní líčení.
• snadná aplikace a definice každé řasy
• nerozmazává se a neopadává
• speciální textura, díky které lze odlíčit i vodou již od teploty 38 °C
• šetrné složení, vhodné i pro nositelky kontaktních čoček
• přirozený look pro každodenní nošení
• bez parabenů a parfemace
• veganské složení
• netestováno na zvířatech

%38
sleva

BĚŽNÁ CENA*

289 Kč

Kč

jen

179
+4
body


